
ESCLARECIMENTO I 
 

Brasília, 28 de setembro de 2009. 
AOS INTERESSADOS. 
 
REFERÊNCIA: PREGÃO 34/2009 
 
Proc. nº: 23000.005154/2009-30 
 
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos. 
 

Prezados Senhores interessados, 
 

Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar da licitação em 
referência, informamos o que segue: 

 
PERGUNTA: 

[...] 
Empresa A: 
...vem por meio deste solicitar esclarecimento quanto a especificação encontrada nos 
itens 1, 2 e 3 do pregão eletrônico 34-2009 da SECRETARIA EXECUTIVA 
do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
O item refere-se a aquisição de televisores de LCD de 32", 42" e 52". Na 
especificação destes ítens verifica-se a necessecidade de saída para fone de ouvido, 
conforme consta os tópicos 1.25, 2.25 e 3.25. Após procura em diversos sites de 
fabricantes de televisores LCD notamos que somente os televisores da marca SONY 
atende a esta especificação. Sobre este assunto a Lei 10.520 em seu artigo 3º incíso II 
declara que: 
  
"II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição;" 
  
logo, ao analizarmos a solicitação de determinada especificação, acreditamos que a 
definição deste objeto está por demais excessiva limitando a competição em uma 
marca única. 
  
Por este motivo solicitamos, na medida do possível, a exclusão desta especificação. 
Empresa B: 
1.    Para os Itens 1, 2 e 3 do objeto desta licitação é solicitado: “Deverá possuir 1 
(uma) saída para fone de ouvido”. Entretanto, em pesquisa realizada no mercado 
verificamos que atualmente nem todos os fabricantes de televisores LCD possuem 
conectores de saída para fone de ouvido. Como televisores do porte solicitado (32”, 
42” e 52”) são utilizados para atingir um grande número de espectadores, além de ter 
sido solicitado suporte para fixação no teto, entendemos que não é necessário o 
conector de saída para fone de ouvido. Caso seja necessário a conexão à alto-falantes 
externos, essa conexão é feita pela saída de áudio analógico. Desta forma, visando 
ampliar o rol de participantes e promover a competitividade da presente licitação, 
solicitamos que sejam aceitos equipamentos sem saída para fone de ouvido. 
 [...] 

RESPOSTA: 

Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este Pregoeiro encaminhou cópia 
do questionamento à Coordenação Geral de Infraestrutura/DTI, deste Ministério, para que a mesma se pronunciasse 
sobre o pleito, tendo se manifestada nos termos do Mem nº 1070 /MEC/SE/DTI/CGI, de 28 de Setembro de 2009, 
conforme transcrição abaixo: 

 [...] 
1. Em resposta ao memorando 113/2009, sobre pedido de esclarecimento feito 
pelas empresas (...), após análise técnica verificamos a veracidade dos 
questionamentos e sugerimos a anulação dos sub-itens  referentes a saída de fone 
de ouvidos contidos nas especificações técnicas das TVs LCDs no termo de 
referência do pregão a fim de não restringir a competição. (grifei) 
[...] 

Portanto, o Pregoeiro divulga a todos os interessados, embasado em informações acima transcrito, 
encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação feita, que os tópicos 1.25, 2.25 e 3.25 constantes do 
ENCARTE A anexo ao Termo de Referência relativo às especificações técnicas não serão considerados para fins 
de aceitação, ou seja, tópicos excluídos.  

 
Atenciosamente, 

 
CLEUBER LOPES ALVES 

Pregoeiro 
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